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O MOLIERZE 
'vV tym roku przypada po

dwójna rocznica: 275-ta śmierci 
Moliere' a , a równocześnie jego 
ostatniej komedii : „Chorego z uro
jen ia", którym Teatr Now y zain
auguruj e nowy sezon: 1948/49. 
Aby g rać Moliere 'a, nie ma po
trzeby uciekać się do p rzypomi
nania jakichkolwiek rocznic czy 
jubiluszy: autor „Świętoszka' ' jest 
„j ednym z największych geniu
szów, jakich ludzkość wydała; nie 
tylko wielkim pisarzem, ale wiel
kim TWÓRCĄ ŻYCIA. Tym Mo
lier różni się od innych wielk ich 
imion literack ich, tym je przera
sta. Można powiedzieć wręcz: 
„Molier jest kamienie m węgiel-
nym nowoczesnego społeczeń-
stwa". (Boy - Żeleński: Molier 
DZIEŁA, przełożył, opracowal 
i wstępem opatrzył. . . Warszawa 
1922. T . 1-szy, s. VIII). Autoni Fl'rtn l' r 

Boy sam jeden uczynił dla kultu Mo li era w Polsce wi ęcej, a nize li 
setki innych na przestrzeni dwustu lat, on nie tylk o d ał nam pC'lny p rze
kład całego dzieła - w znaczeniu zbioro wym - wie lki ego p isarza, a le 
komentarzem do nich, z którego urosła duża monograri a , dziesiątkami od
czytów zbliżył nasze społeczeństwo do pisarza, jego dzie łu uloro ·wał drogę 
na wszystkie sceny w tym stopniu, w jakim - pomimo tcg , że mie lgmy 
i tłumaczenia i grywaliśmy komedie MOLIERA od wielu dz i esiątków la t -
nie miało to nigdy miejsca. 

„Chory z urojenia" zdaniem Boya „ .. . jest k omed ią chorobv, komedią 
śmierci, jest on zarazem jednym z najsilnie jszych przejawów ni ·dmowi 
tego wręcz geniuszu komicznego Molie ra. (!. c . s. X. , .) 

Ostatecznie t m a tem te j weso łej kom dii, niemal far sy jes t cho roba, 
ciężka choroba, bo jeżeli Argan nie jes t nawet chory na żadną z tych, ja k ie 
wmawia w niego doktor Czyście!, nie mniej cierp i o n nie ·wą tpliwie na cho
robę nerwową, której istnienia dr Czyście! może ni p rzeczuwa! nawet, 
hipochondrię tak ostrą, że niemal graniczącą z mo noma niq. 

A przecież czyte lnikowi czy słuchaczowi tej rozkoszne j komedii w te· 
atrze, ani na myśl nie przychodzi martwić się tym wszys tkim , tak samo 
jak nie pamięta, że w ten sposób bawi się chorobą a utor , c<?łow_c·k n ie 
tylko ciężko chory, ale wręcz skazany na śmierć , kt óre j zimn a dłoń zabra ł a 
go ze sceny, na czwartym przedstawieniu: „Chorego z urojenia" (17-go 
lutego, 1673 r.) 

Tylekrotnie cytowany tu Boy powiada, że „Molier jes t - obok Szek s
pira - pisarzem chyba najbardziej teatralnym jaki istniał. Każde słowo, 
jnk'e napisał, rodzi się z teatru i dla teatru. (l. c. s. X X , ' V .) 

Jak Szekspir, Molier rozumiał tę prawdę, że w życiu drama t i komedia 
a niekiedy nawet farsa splątają się w jeden fantas tyczny wzór. J ak u Szeks
pira, bezpośrednio po najtragiczniejszych m omenta ch (zab ójstwie Dunkana 



w Makbecie, śmierci Ofelii w Ha m 1 ecie) następują sceny grotes. 
kowe, na. nasz smak wprost sprosne, przynajmniej w dowcipach, tak Molier 
swym „mesamowitym wręcz geniuszem komicznym" nakazuje nam śmiech 
wtedy nawet, kiedy temat nadawałby się raczej do tragedii.. .. 

. W :·~horym. z urojenia", w Molierowej roli Arg.ana przypomni się pu
bl_1cznosc1 nasze.i, P? długim, wielolet?-im niewidzeniu, jeden z jej naj
większych ulub1eńcow a zarazem na1weselszych aktorów w Polsce -
~nt?ni Fe r _t ner. Tym razem ten wielki twórca śmiechu znajdzie dla 
s1eb1e matenał godny swego talentu. Trzeba powiedzieć, że nie zawsze 
tak było, Fertnera, podobnie jak jego partnerkę Mieczysławę Cwiklińską, 
bard~o cz~s~o ~ polityka teatralna i, nie zawsze najlepszy gust i upodobania 
?u.bhczn_osc1 kierował)' ku lżejszej, a często wręcz błahej farsie, w które;. 
Je~el! . me zatracały się, to przynajmniej nie dochodziły do pełni wypo
w1~".z1. ol_br_zymie możliwości scenicznego wyrazu taki ego Fertnera czy 
Cw1kl~nsk1eJ. _Należy podnieść, że epoka powojenna, obok innych zmian, 
przymos~a zm~erzch, a przynajmniej znaczne ograniczenie i selekcję farsy. 
Po WOJ?-1e zmknęły - na szczęście - z naszych scen rozmaite Fodory, 
Verneu1le i t. p„ a jeżeli czasami jawią się na niej, to bądżto pod pokrywką 
komedu mu~yc~ne: to p_rzynajmniej nie w tych rozmiarach, co przedtem. 
Nowe zadama ła"'.'1ące s1~ prz~d _sceną polską, zmusiły do poważnej rewizji 
rep~rtuaru. ?z1~k1 temu 1 C:-v1khńska i Fertner otrzymali możność pełniej
sze.i wypow1edz1; przemawiają do nas w bardziej w.artościowym reper
tuarze. Dawno przed wojną, z racji występu Fertnera w „Cierpkim owocu" 
Roberta Bracco, jako krytyk teatralny zwracałem uwagę na to, że w tej 
bar~zo f.rywolnej farsie, artysta zagrał jedną scenę tak głęboko, tak niemal 
trag1czme, że całą siłą nasuwało się pytanie, czyśmy przypadkiem w naj
ro_zm~itszych „Weselach Fonsia", „Potaszach i Perlmutrach " i t. p. „Z1m1r·
w1emach Pana Hammelbeina" nie zmarnowali wielkiego talentu na miarę 
komedii Szekspira, Moliera i Fredry. Okres powojenny przyznał nam rację 
w całej pi:łni i dziś Ćwiklińska gra Fredrę, Blizińskiego czy Zapolską, zaś 
F~rtn e.r uc1esz_y oczy nasze Molierem. Witając najmilsze10 11oś -~ia se1 decz
n!e, me wą~p1my, że dawno zadzierżgnięte nici szczerej sympatii, jeszcze 
się wzmocmą. 

. „Choreg? z urojenia" _zobaczymy w reżyserii Emila Chaberskiego, 
ktory w ubiegłym sezome dat nam „świętoszka", bo Molier jest jedną 
z dawnyc~ miłości Emila Chaberskiego, a co za tym idzie i specjalności. 
Vl arcydziele Molierowskim, przedstawi się naszej publiczności cały szereg 
młodych i starszych artystów, świeżo pozyskanych przez dyrekcję dla 
nasze] sceny. Jerzy Koller 
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Jerzy Koller 

Po 
Sezonie 

Sezon teatralny 1947/48 dobiegł do 
końca. Teraz można już spokojnie 
przystąpić do zrobienia bilansu Tea
tru Nowego, aby zdać sobie sprawę 
z osiągnięć zakończonego właśnie se
zonu, jego plusów i minusów. W roku 
tym Teatr Nowy dał naogół siedem 
premier: Somerset Maughama: „ży
cie kręci się w kółko", J. Blizińskiego: 
„Pan Damazy", J. G. Shawa: „Uczeń 
diabła", A. Salacrou: „Noce gniewu", 
J. Słowackiego: „Maria Stuart", Ka-
rola H. Rostworowskiego: „Judasz JJr Jerzy łl.oller 
z Kariotu" i Aleksandra Fredry: „Do-
żywocie", wreszcie na pograniczu dwóch sezonów A. Cwojdzińskiego: 
„Epoka tempa" („Człowiek za burtą"), co właściwie nie wchodzi już ściśle 
do bilansu skończonego właśnie sezonu. 

Na siedem premier mamy cztery nazwiska polskie a trzy obce tj . pro
cent nieco wyższy od zaleconego przez Departament Teatralny Minister
stwa Kultury i Sztuki. Atoli samo proste zestawienie liczbowe nic jeszcze 
samo przez się nie mówi : nie chodzi bowiem o to tylko, ile, ale przede
wszystkim, czyje i jakie sztuki wystawiono?... Pod tym względem Teatr 
Nowy może być tylko dumny ze swego dorobku, w którym znalazły się 
trzy największe z pośród wielkich nazwisk: Słowacki, Fredro i Blizitlski, 
oraz jedno z wielkich Rostworowski; nawet, jeśli chodzi o nie zaliczonego 
do tego sezonu, Cwojdzińskiego, to w okresie międzywojennym wysunął 
się on przez zupełnie swoisty dobór tematów swej teatralnej twórczości, do 
rzędu pierwszego naszych autorów dramatycznych. Jeżeli tedy chodzi 
o twórczość rodzimą, poziom teatru naszego był tak wysoki, że tylko bar
dzo niewiele scen polskich i to z pośród najbardziej reprezentatywnych, 
mógłby z nim skutecznie r.ywalizować.„ 

Zajmijmy się z kolei trzema sztukami obcymi, jakie znalazły się w re
pertuarze Teatru Nowego. Nazwisko B. G. Shawa jest tak opromienione 
s!awą i uznaniem, nawet daleko poza granicami jego angielskiej ojczyzny, 
że w ubiegłym roku jubileuszowym zestawiano je, aż za często może, z na
zwiskiem Shakespeare'a, a paralela ta nie obudziła ani zdziwienia, ani pro
testów; dziewięćdziesięcioletni starzec stoi dziś niewątpliwie we wielkiej 
glorii, tak rzetelnie zapracowanej chwały. Gdy chodzi o francuskiego pi
sarza Armanda Salacrou, to „Noce gniewu", gdybyśmy nawet zapomnieli 
o wysokiej randze, jaką ich autor reprezentuje we współczesnej, nie tylkfJ 
francuskiej zresztą, literaturze scenicznej, to już sama, tak niezwykle żyw.:i 
i aktualna treść jego okupacyjnej sztuki winna była otworzyć, i rzeczy-
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w1sc1e otworzyła szeroko podwoje teatrów europejskich, pośród których 
polskie nie znalazły się bynajmniej na szarym ko1icu; „Noce gniewu" we
szły do repertuaru najambitniejszych scen naszych, wywołując wszędzie 
ożywioną i płodną dyskusję, zarówno dokoła poruszonego przez autora 
problemu, jak i jego aż niepokojąco oryginalnego ujęcia. 

Na zakoi1czenie samo pozostawilismy jedną jedyną sztukę ubiegłego 
sezonu, mogące budzić pewne wątpliwości, podkreślamy, jedynie wątpli
wości, co do celowego jej umieszczenia w tak bardzo wysokim poziomie 
repertuaru. Możnaby na obronę tej pozycji zacytować dwa względy: primo, 
że sztuka szła na samym, poniekąd letnim jeszcze, początku sezonu; se
cundo, o wyborze jej decydowała wola największej może dziś aktorki pol
skiej, Mieczysławy Ćwiklińskiej, której parę miesięcy trwająca gościna 
musi być wliczona, wcale nie do ostatnich zasług dyrekcji Teatru Nowego„. 

Ale nie widzimy żadnej potrzeby uciekania się do tych, bądź co bądź, 
ubocznych względów; nazwisko bowiem Somerset Maugham'a należy 
i w Anglii i na kontynencie do na tyle czołowych, i to nie tylko jako dra
maturga, ale i powieściopisarza, że żaden teatr, wprowadzający tego pisarza 
na swoją scenę, nie ma istotnego powodu do tłumaczenia, czy usprawiedli
wiania tego kroku. Maugham od kilku ładnych dziesiątków lat należy do 
żelaznego repertuaru wszystkich scen starego i nowego świata od Anglii 
aż do Rosji i Ameryki włącznie„. 

I znów stajemy wobec, nieco zmienionego pytania: jeżeli poprzednio 
mówiąc o nazwiskach; podnieśliśmy sami, że nazwiska nie rozstrzygają 
jeszcze o poziomie repertuaru, nie mniej ważnym jest dobór sztuk, naj
większych chociażby pisarzy; podobnie o poziomie danej sceny, w niemniej
szym stopniu, jak sam dobór utworów, decyduje poziom ich wykonania, 
zarówno pod względem gry artystów, jak reżyserii, oprawy dekoracyjno
kostiumowej etc. 

Jest rzeczą aż nadto zrozumiałą, że Teatr Nowy jako impreza prywatna, 
pracująca bez żadnej subwencji i tylu innych udogodnień i pomocy wiel
kich scen reprezentacyjnych, nie mógł dysponować i rzeczywiście nie dy
sponował, ani ilościowo, ani jakościowo, zespołem tak met:nym i doboro
wym, jak one; musiał posiłkować się artystami młodymi, których zapał 
i wielkie oddanie sztuce zastępowały brak doświadczenia i pogłębionej 
wiedzy scenicznej. Możemy spokojnie zaryzykować twierdzenie, że wsku
tek olbrzymich strat sceny polskiej pod względem materiału ludzkiego, jakie 
w kadrach aktorskich spowodowała i sama wojna i okupacja niemiecka, 
z całą premedytacją wyniszczającą siły intelektualne i artystyczne Polski, 
dziś żaden nawet najbogatszy, największymi możliwościami dysponujący 
teatr polski nie posiada zespołu tak wszechstronnie wyrównanego, jak to 
było dawniej; przyczyniła się do tego stanu niewątpliwie mocno zagęszczo
na sieć teatrów, jaka po ostatniej wojnie pokryła ziemie polskie, z bardzo 
błogosławionymi zresztą skutkami, zarówno dla kultury teatralnej, lite
rackiej jak i ogólnej. Pomimo to Teatr Nowy nie ma potrzeby uciekać się 
do starej rzymskiej maksymy, że w rzeczach najtrudniejszych już same 
dobre chęci stają się zasługą„ . Teatr Nowy, ważąc się na rzeczy naj
trudniejsze nawet, potrafił je przecież wystawić na takim poziomie, że _nie 
tylko najwięksi nasi artyści: Solski, Cwiklińska mogli, bez ujmy dla wiel
kości i sławy swojej, brać w nich udział, ale również i publiczność i kry
tyka, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, nie szczędziła dyrekcji i ~es~o~ 
łowi Teatru Nowego serdecznych słów uznania i zachęty„. W rzeczyw1stosc1 
jedne jedyne: „Noce gniewu" spotkały się ze zmniejszonym nieco powo
dzeniem, najprawdopodobniej z powodu swej niezwyklej a trudnej faktury 
scenicznej, a może i tematyki zbyt jeszcze aktualnej, od której publiczność, 
jako nadto świeżej i bolesnej, dość chętnie ucieka. 
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Tutaj uv:'aga nawiasow_a._ dotyc~ąca zresztą całej twórczości powojennej, 
~ie ~yłączme tylko yolsk1eJ, chociaż może u nas najjaskrawiej występu
~ącei: .wytworzył? się pe"'.na s.woi~ta kwadratura koła: z jednej strony, 
ząda ~1ę. od. autorow, aby_ me umka_h tematów najaktualniejszych, z samego 
rdzema zycrn woiennego 1 okupacyjnego czerpanych; z drugiej strony, życie 
to było tak potworne, tak często nieludzkie, że pisarz, nie chcąc popaść 
w meartyst_yczną „makabrę", jakiej - zwłaszcza w plastycznym ujęciu 
sceny - me wytrzymałyby nerwy widza i słuchacza, zmuszony jest tę 
straszną pr_aw~~ ~zecz.ywistości miarkować i łagodzić.„ Ale wtedy ponieważ 
ta ~zec~yw1stosc Jest Jeszcze taka bliska, tak niemiłosiernie pamiętna, obraz 
staje się nadto blady, a sam autor spotyka się ze s!usznym zresztą, zarzu
le_ll": ·:.to wyglądało naprawdę inaczej, to było groźniejsze, nie takie nie
~mne ··· Mam to pr~ekoi:anie'. ~e w tym właśnie leży przyczyna dość 
mkłego sukces~ nasze.i tworczosc1, na tematyce wojennej opartej, i to nie 
tylko .teat~alneJ'. ale ~mowe3 a nawet nowelistycznej i powieściowej, może 
w m.ysl ~eJ odw1ecz':'~J prawdy poety: że, co ma być nieśmiertelne w pieśni , 
musi wpierw zatracie się w życiu realnym.„ 

. ~o tej dygre~ji, P?Wróćmy do naszego rachunku sumienia. Obok wy
m1em.o~yc_h „z wieku 1 urzędu", na czołowym miejscu, takich filarów sceny 
pol.skt~J. Jak Solski i Ćwiklińska, których pozyskanie, i to na poważny 
w zycm teatralnym okres paromiesięczny, Teatr Nowy zapisuje tu z dumą 
na rachunku swych .zasł~g, występ?wali i inni bardzo poważni artyści: 
pr~z~s ZASf'.-u. Dam1ęck1, Irena Garska i Roman Zawistowski, których 
~oscm? '." ~1emalym stopniu przyczyniła się do ożywienia, urozmaicenia 
I p~dn_ies1.ema. poz1omu,' zakończonego sezonu. Przed wojną a i obecnie rów
mez. ziaw1ły się zarzuty przeciw „gościom", i to nie tylko ze strony krytyki, 
al~ 1 wewnątrz samego teatru. Bez względu na to, w jakim stopniu stwier
dz1_m.Y słus~no~ć tych zarzutów, nikt nie R_otrafi zmienić realnego faktu, że 
?oscma w1elk1ch czołowych artystów jest jedynym sposobem pokazania 
ich. najszerszym masom mieszkańców prowincji, nie mogących pozwolić 
sobie n? luksus. kos~t.ownych wycieczek do głównych centrów teatralnych. 
Podobm~, iak .mkt me. zmieni tej ;rzeczywistości, że żadna scena prowincjo
nalna .me posiada. ta~1ch środków, by móc sqbie zdobyć na cały okrągły 
rok, ~1e tylko Cw1khńską czy Solskiego, ale Zawistowskiego, czy innego 
„Asa ... 
. Na zakończenie pragniemy się rozprawić z jednym zarzutem, posiada
J~cym pewne !?ozory słus.zności, .że w repertuarze, pomimo jego wysokiego 
mezwykle poz10mu, rodzima tworczość polska najświeższej doby nie jest 
rep:e~en_towana źad':'ą pozycją .. Rozważmy to zaqadnienie: .mogąc dać naj
wyzeJ ~1edem. I?rem1er w sezome, teatr musi zdecydować się: czy opiera 
~wą d~1ałalnosc . na repertuarze współczesnym, czy też dawnym? Jedno 
1 drugie stanowisko może znaleść mocne uzasadnienie· w mieście atoli 
pos~adaj~cym dwa t.eatry dramatyczne, a kilkanaście a ~oże kilkadziesiąt 
szkol roznych. sto~m. od elementarnego aż do uniwersyteckiego i zawodo
"'.ego, pokazac n;;iiszerszym sferom społeczeństwa pośród których znajduje 
s1.ę b<:rd~o powazny .odsetek Judzi, którzy ani w szkole ani gdzie indziej 
me m.1eh sposobno~c~ poznania najważniejszych arcydzieł ojczystej Jitera
!ury, J~St r~ecza na1p1erwszej, poprostu palącej potrzeby. Stanowisko takie, 
Jak kazde mn~, p~?legać może dyskusji, nikt atoli nie zdoła zaprzeczyć, że 
na ~az obraneJ. Imn repertuarowej utrzymaliśmy się konsekwentnie, i utrzy
mah na naiwyzszy_ll". dost~pnym ?la nas poziomie literackim i artystycznym. 

Z tym prześwrndczemem konczymy ten rok naszej pracy poddając ją 
rów1:10cześnie ~ażd~j. chociażby najsurowszej, byle tylko sprawiedliwej, 
a m~ pozbawione] prawdziwego znawstwa i życzliwej wyrozumiałośc:i 
ocenie. 
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ELE G f\NCKf\ I MODNf\ 

GALANTERIĘ DAMSKfl - GALANTERIĘ MĘSKF} 
BIELIZN Ę - KON FEKCJĘ 

DOM 
M OD Y 

Tel. 96-51 

po le c a k o rzystn ie 

Pozna ń , u1. l/aderewsk1eqo l down~~ Te l. 96-51 

FUTRA- LISY 
WLĄSNA P RACOW~ I A K UŚNIERSKA 

Wl ~ŚCICl~ L , w. WILCZEK 
POZNA Ń , SEW. MIE L ŻYŃS K IEG O 12 - TEL. 94-02 
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MATERIAŁY 
DAMSKIE MĘSKIE 

JEDWABIE 
ORAZ DODATKI 
KRAWIECKIE 

• 
MAGAZYN 
TOWARÓW 
WŁÓKIENNICZYCH 

K. RAD LA 
ST. B Z :SSKI . 

UL FREDRY 13 
nar. Miel1yńslciego 21 
TELEFON 28.:52 i 99-85 

Ntezb dna 

MĄCZKA ODŻYWCZA 
dla praw1dłow go rozwo.u dz ecka 

03Je czworaczkom śląskim 

SIŁĘ I ZDROWIE. 

<;z „M rturlun ' Wydawnictwa· Retlamy Z a P mail, Plac Wolaokl li, tel. 0'30 
Pa Iw Pom. Zakłady GrahC'ZD O t I Oddi Poman Wybl kiego I (Papl rod l 

-~50CI~ 2291 


